หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครุศาสตร

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อยอ (ไทย) ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Education (Early Childhood Education)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.Ed. (Early Childhood Education)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 176 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2559 ปรั บ ปรุ ง จากหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต พ.ศ. 2554
รหัสหลักสูตร 25471471101658
6.2 ค ณ ะ ก รร ม ก าร ป ร ะ จํ าค ณ ะ ค รุ ศ าส ต ร ใน ก าร ป ระ ชุ ม ค รั้ งที่ 1/2559 วั น ที่
15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุ ก รรมการกลั่ น กรองหลั ก สู ต รงานวิ ช าการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 7/2559 วั น ที่
28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิช าการในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วัน ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559 ให ความ
เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 วันที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได
อนุมัติหลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรหาป) ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดดังนี้
8.1 เปนครูปฐมวัย
8.2 เปนนักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัย
8.3 เปนผูชวยนักวิจัยดานการศึกษาปฐมวัย
8.4 เปนนักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาปฐมวัย
8.5 เปนนักจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและปที่สําเร็จ
การศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1.

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผูชวยศาสตราจารย
วริยา สมประชา
3-7303-XXXXX-55-6

ตําแหนง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย กศ.ม (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
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ปที่สําเร็จ
การศึกษา
2532

2527

รายละเอียดรายรับ
เฉพาะงบดําเนินการ (บาท)
รวมงบลงทุน (บาท)

2559

2560

ปงบประมาณ
2561

-

-

-

2562

2563

-

-

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบชั้ น เรีย น ตามขอ บั งคั บ ของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม
วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 176 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษา ไมเกิน 10 ป การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 15 ปการศึกษา สําหรับ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 176 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
176 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา
3 หนวยกิต
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
- วิชาชีพครู
- การฝกประสบการณวิชาชีพครู
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
- วิชาเฉพาะดานบังคับ
- วิชาการสอนวิชาเอก
- วิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work
รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
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140 หนวยกิต
59 หนวยกิต
44 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
81 หนวยกิต
71 หนวยกิต
6 หนวยกิต
4 หนวยกิต
6 หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

รหัสวิชา
2000115
2000116

ชื่อวิชา
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
รายวิชาเลือก

ชื่อวิชา
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
2500114
2500115

รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
รายวิชาเลือก

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
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รหัสวิชา
4000130
4000131

ชื่อวิชา
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา

รหัสวิชา
1112101
1112102
1112103
1113201
1114704
1121205
1122301
1124501
1131103
1142104
1143408
1151101
1152204

ข. หมวดวิชาวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
วิชาชีพครู จํานวน
ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษา
Foundation of Education
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
English Communication for Teacher
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
Thai Communication for Teacher
หลักวิชาชีพครู
Principle of Professional Teacher
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
Principle of Teaching and Learning Management
การบริหารจัดการชั้นเรียน
Classroom Management
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Education
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
Learning outcome Measurement and Evaluation
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
Research for Learning Development
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
Foundation of Psychology for Teacher
จิตวิทยาการเรียนการสอน
Psychology of Learning and Instruction
18

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต
59 หนวยกิต
44 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

รหัสวิชา
1153503
1154101

รหัสวิชา
1113701
1114701
1123103
1123402
1123403
1132102
1132503
1133502
1142201
1142501
1152301

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
Guidance and Counseling Psychology
การศึกษาพิเศษ
Special Education

น(ท-ป-ค)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

รายวิชาเลือก
7 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา
7 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teacher
นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
การผลิตและการนําเสนอมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational
Measurement and Research
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
HumanRelations for Teacher

ก. เลือกเรียนวิชาตอไปนี้

ไมนอยกวา
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7 หนวยกิต

1153102
1153504

รหัสวิชา
1102301
1102303
รหัสวิชา
1105801
1105802

รหัสวิชา
1171101
1171102
1171301
1171302
1171303
1171304
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
บุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality and Adjustment
จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
Guidance Psychology for Adolescence
ข. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
ชื่อวิชา
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
Observation and Participation in School Practices
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
Pre–practicum in Teaching Profession
ค. กลุมวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชื่อวิชา
การปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship 2
ค. หมวดวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
(1) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
ชื่อวิชา
พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
Foundation of Early Childhood Education
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Early Childhood Psychology Development
เพลง ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
Songs Music and Physical Movement Activities and
Rhythm for Early Childhood
ศิลปะและศิลปประดิษฐสําหรับเด็กปฐมวัย
Art and Crafts for Early Childhood
สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
Hygine and Physical Education for Early Childhood
ทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
Thinking Skills and Creative Thinking for Early Childhood
ชื่อวิชา
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น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(1-2-3)

น(ท-ป-ค)
1(90)
2(180)
12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
6(540)
6(540)
81 หนวยกิต
71 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)

1171501
1171502
1172101
1172305
1172306
1172308
1172309
1172403
1172405
1173201
1173307
1173402
1173601
1173901
1173904
1174202
1174310
รหัสวิชา

บุคลิกภาพครูปฐมวัย
Personality of Early Childhood Teacher
สวัสดิศึกษาและสุขภาพอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย
Safety Education and Health for Early Childhood
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
Early Childhood Rearing
ภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
Language and Literacy for Early Childhood
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
English for Early Childhood
สังคมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
Social and Ethics for Early Childhood
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
Mathematics and Science for Early Childhood
นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย
Stories and Puppets for Early Childhood
สื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย
Media and Toys for Early Childhood
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Early Childhood Education Curriculum
ทองถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
Local Studies for Early Childhood
วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
Literature for Early Childhood
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
Assessment of Early Childhood Development
การศึกษาพฤติกรรมและวิจัยในชั้นเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
Behavioral Study and Classroom Research for Early
Childhood
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
Seminar on Early Childhood Education
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัย
Development of Early Childhood Education Program
ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
Art for Early Childhood Teacher
ชื่อวิชา

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
น(ท-ป-ค)
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1174311
1174701
1174903
รหัสวิชา
1173312
1174313
รหัสวิชา
1172401
1172404
1173406

1173902
1174503

ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
English for Early Childhood Teacher
การจัดการและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
Early Childhood School Administration and
Management
การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย
Independent Studies in Early Childhood Education
(2) วิชาการสอนวิชาเอก จํานวน
ชื่อวิชา
กระบวนการจัดการเรียนรูสาํ หรับเด็กปฐมวัย 1
Learning Management for Early Childhood 1
กระบวนการจัดการเรียนรูสาํ หรับเด็กปฐมวัย 2
Learning Management for Early Childhood 2
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา
ชื่อวิชา
การผลิตของเลนประเภทตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย
Production of Dolls for Early Childhood
ละครสําหรับเด็กปฐมวัย
Drama for Early Childhood
นวัตกรรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา
ปฐมวัย
Computer Innovation and Communication Technology in
Early Childhood Education
การศึกษาผลงานวิจัยเบื้องตนทางการศึกษาปฐมวัย
Introduction to Early Childhood Education
การแนะแนวและการใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย
Guidance and Education for Parents of Early
Childhood

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

2(2-0-4)
2(2-0-4)

ข. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํา
กับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3
150 หมายถึง
200 หมายถึง
250 หมายถึง
400 หมายถึง

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
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1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาที่เปนพื้นฐาน
2 หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตรแบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา
3 หมายถึง กลุมวิชาวิธีการสอน
4 หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม
5 หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา แนะแนวและการศึกษาพิเศษ
6 หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ
7 หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร
8 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนาและโครงการวิจัย
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3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
รหัสวิชา
1500133
1500134
1131103
1151101
1171101
1171102
1171301
1171501

รหัสวิชา
2000114
2500114
1112101
1171302
1171303
1171304
1171502
1152301

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
จิตวิทยาพัฒนาการ
เพลง ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
รวม
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
สังคมไทยในบริบทโลก
จริยธรรมและทักษะชีวิต
พื้นฐานการศึกษา
ศิลปะและศิลปประดิษฐสําหรับเด็กปฐมวัย
สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
ทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคสําหรับ
เด็กปฐมวัย
สวัสดิศึกษาและสุขภาพอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

2(1-2-3)
21 หนวยกิต

เอกบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การศึกษา
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

3(2-2-5)
2(2-0-4)
22 หนวยกิต

เอกบังคับ
เลือกเสรี

รหัสวิชา
4000124
4000126
1112102
1112103
1152204
1172101
1172305
1172308
1172309

รหัสวิชา
1500135
2500115
1121205
1142104
1172403
1172405
1172306

ฝปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
จิตวิทยาการเรียนการสอน
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
สังคมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
รวม

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
การพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการเรียนรู
นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย
สื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย

รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
22 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

รหัสวิชา
2000113
Xxxxxxx
1102301
1143408
1153503
1173201
1173307
1173402

รหัสวิชา
1113201
1122301
Xxxxxxx
1173901
1173904
1173601
1173312
Xxxxxxx

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
วิชาเลือก
3(3-0-6)
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1(90)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
ทองถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
รวม
21 หนวยกิต
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
หลักวิชาชีพครู
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
วิชาชีพครูเลือก
การศึกษาพฤติกรรมและวิจัยในชั้นเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
กระบวนการจัดการเรียนรูสาํ หรับเด็กปฐมวัย 1
วิชาเอกเลือก
รวม

27

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(..-..-..)
3(2-2-5)

หมวดวิชา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เอกบังคับ

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(..-..-..)
21 หนวยกิต

เอกบังคับ
เอกบังคับ
การสอน
เอกเลือก

รหัสวิชา
1154101
Xxxxxxx
1174701
1174903
1174310
1174313
1174503
Xxxxxxx
Xxxxxxx

รหัสวิชา
1102303
1114704
1124501
Xxxxxxx
1174202
1174311

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การศึกษาพิเศษ
วิชาชีพครูเลือก
การจัดการและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย
ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
กระบวนการจัดการเรียนรูสาํ หรับเด็กปฐมวัย 2
การแนะแนวและการใหการศึกษาแกผูปกครอง
เด็กปฐมวัย
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
การประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารจัดการชั้นเรียน
วิชาชีพครูเลือก
การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัย
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
รวม
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น(ท-ป-ค)
2(2-0-4)
2(..-..-..)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)

หมวดวิชา
การศึกษา
การศึกษา
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
การสอน
เอกเลือก

2(..-..-..)
2(..-..-..)
22 หนวยกิต

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป

น(ท-ป-ค)
2(180)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(..-..-..)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
14 หนวยกิต

หมวดวิชา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
เอกบังคับ
เอกบังคับ

รหัสวิชา
1105801

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

รวม

รหัสวิชา
1105802

ปที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2

ชื่อวิชา
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

รวม

น(ท-ป-ค)
6(540)

หมวดวิชา
วิชาชีพครู

6 หนวยกิต

น(ท-ป-ค)
6(540)

หมวดวิชา
วิชาชีพครู

6 หนวยกิต

หมายเหตุ 1. ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา
2. กรณีหลักสูตร 5 ป ใหเพิ่มแผนการศึกษาปที่ 5 ดวย
สรุป

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
(1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ไมนอยกวา
- วิชาชีพครู
- การฝกประสบการณวิชาชีพครู
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
- วิชาเฉพาะดานบังคับ
- วิชาการสอนวิชาเอก
- วิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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176 หนวยกิต
30 หนวยกิต
140 หนวยกิต
59 หนวยกิต
44 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
81 หนวยกิต
71 หนวยกิต
6 หนวยกิต
4 หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า นและการเขี ย นภาษาไทย การใช ภ าษาไทยเพื่ อ
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การฟง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญ
และสรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for
main ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas,
reading for main ideas and details and writing sentences and paragraphs

1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนํา
ตนเองและองค ก ร การสั ม ภาษณ การพู ด โต ต อบทางโทรศั พ ท การนํ าเสนองาน การอ านเอกสาร
การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเขี ย นบั น ทึ ก สื่ อ สารระหวางหน ว ยงาน การสื่ อ สารทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and
organization introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job
application form writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
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รหัสวิชา
1500136

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทั ก ษะการใช ภ าษาจี น เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจํ า วั น การทั ก ทายและการลา
การแนะนําตนเอง และผูอ่ืน การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อ
สินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell,
introducing oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink
ordering and shopping

1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟงและพูดภาษาจีนในการทํางาน การขอขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information,
telephoning, making appointments, interviewing, leaving messages and job application
form and resume writing

1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คําศัพทและอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสรางประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters,
basic sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication

1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทั กษะการฟ ง การพู ด การอ านและการเขีย นภาษาญี่ ปุ น และการใชภ าษาญี่ ปุ น ใน
การสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in
daily life communication
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รหัสวิชา
1500140

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็ อ กเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิ จ กรรมในชี วิตประจํ าวั น การบอกเวลา คําศั พท ในบริบ ท อาชีพ สี ตัว เลข เสื้อผาและ
อุปกรณตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories

1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรก และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อกใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language
in different situations and contexts, Filipino cultures and communication strategies

1500142

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เ บื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะและสระ การเน น เสี ย งและพยางค
รู ป ประโยคพื้ น ฐาน การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น
ครอบครัว กิ จ กรรมในชี วิตประจํ าวั น การบอกเวลา คําศั พท ในบริบ ท อาชีพ สี ตัว เลข เสื้อผาและ
อุปกรณตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels,
stress and syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking
about oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500143

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น การใช ภ าษามาเลย
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in
different situations and contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication
strategies

1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ตประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อ น ครอบครัว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories

1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั ก ท อ งเที่ ย ว กี ฬ า การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น การใช ภ าษาลาว
ในสถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in
different situations and contexts, Lao cultures and communication strategies
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รหัสวิชา
1500146

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพม า เบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รูป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ตประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อ น ครอบครัว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color,
cardinal numbers, clothes and accessories

1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้ อ ของ การสนทนาของนั กท องเที่ ย ว กีฬ า การแลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ น การใชภ าษาพมา ใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language
in different situations and contexts, Burmese cultures and communication strategies
1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน
การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ตประจําวัน การพู ดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อ น ครอบครัว กิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels
and tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about
oneself, friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts,
occupation, color, cardinal numbers, clothes and accessories
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รหัสวิชา
1500149

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทั ก ษะการฟ ง เพื่ อ ความเข า ใจและการพู ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพู ด คุ ย เรื่ อ งทั่ ว ไป
งานอดิเรกและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน การรับประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ยว การเดินทาง
การซื้อของ การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามใน
สถานการณตาง ๆ วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies
and daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist
conversations, sports, transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese
language in different situations and contexts, Vietnamese cultures and communication
strategies
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรู พื้ น ฐานทางการเมื อ งและการปกครอง การวิ เคราะห การแสดงทั ศ นะต อ
การเมื อ งและการปกครองของไทย เหตุ ก ารณ ท างประวั ติ ศ าสตร การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
การปกครองของไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรม
รวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and
expressing idea on Thai government and politics, crucial events of Thai history,
changing of Thai government and politics from Sukhothai era to present in relation to
economic, social, cultural and influence of globalization
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รหัสวิชา
2000113

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตั ว ของกลุ ม ประเทศตามแนวคิ ด ภู มิ ภ าคนิ ย ม พั ฒ นาการของสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวัน ออกเฉียงใตห รืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาท
ของประเทศสมาชิกอาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคู
เจรจาอาเซียน และความเปนพลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of
Association of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security
Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural
Community (ASCC), fundamental information and roles of ASEAN countries members,
ASEAN historical background, ASEAN dialogue partnership and ASEAN citizenship

2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒ นธรรมไทย ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับสังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับ
สากล การปรับตัวและความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation
between Thai and other countries in different periods from pre-modernism to postmodernism, roles of Thailand in international context, adaptation and cooperation of
Thailand and global community

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food
security, natural disaster, environmental crisis, human development process for
resources and environmental management for sustainable locality development
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รหัสวิชา
2000116

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใชในชีวิตประจําวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
แพงและพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใช
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and
freedom based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to
civil and commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and
integration of laws used in daily life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ป ญ หาทางจริ ย ธรรมในสั ง คมป จ จุ บั น
หลั กจริยธรรมเพื่ อการดํ าเนิ นชี วิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society,
ethical principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the
philosophy of sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness
and public consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับ จิตอาสาเพื่ อ
การพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง
ชุมชน ท องถิ่ น กรณี ศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา
การบําเพ็ญประโยชน หรือ เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of
public consciousness for individual, communal, and local development, roles of
individual and non-benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting
to community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและ
การแสดง การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical
drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนิ นชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรม
มนุษย ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย การรูจักตนเองและผูอื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ตน มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human
behaviors, nature of human development, understanding self and others, effective
adjustment, self–development, human relations, teamwork and application of
psychology for happiness in life

2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและ
การใหบริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ
แบบออนไลน (OPAC) และการสืบ ค น ฐานขอมู ล ออนไลน การเขีย นรายงานทางวิช าการ การเขี ย น
อางอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information
literacy, information resources and services, classification of information resources,
strategies and skills in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching,
academic report writing, reference citation and laws and ethics for information use
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รหัสวิชา
2500119

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเปน มาของอาณาจักรทวารวดี ลั กษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
ไทย ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics
and government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in
different regions of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom
province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิดของมนุษ ย การพั ฒ นาลักษณะการคิ ดและกระบวน
การคิด ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและ
การใชเหตุผล การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชใน การแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive
attributes and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge
and methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the
knowledge in daily life

4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุ ด มุ ง หมายของวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า หลั ก การ ประเภทและ
ประโยชนของการออกกําลังกาย การออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของ
การเปนผูเลนและผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players
and watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising
injuries

39

รหัสวิชา
4000126

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกต
ด านการประมวลผลคํ า ด านตารางคํ านวณ ดานการนําเสนอ ดานการสื่อสารผานเครือขาย ระบบ
ความปลอดภั ย ของเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การใช งาน
คอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใชคอมพิวเตอร
Definitions and components of the computer system and information
and communication technology; use of information and communication technology for
data retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation,
network communication, network security system, computer ethics and cyber laws,
and computer ergonomics

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
ด านการพั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด า นพลั งงาน ภาวะโลกร อ น ด านทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment,
disaster, agriculture, and agricultural industry
4000128

การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญ ของสุขภาพ ด านรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุน ไพร อนามั ย
สวนบุ คคล และสิ่งแวดล อมในชุมชน โรคและวิธีการปองกัน โรค การสรางเสริมคุณ ภาพชีวิต ทักษะ
สวนบุคคล และทักษะการเชื่อมโยงระหวางตนเองและผูอื่นใหดํารงชีวิตอยูอยางเปนสุข หลักการสงเสริม
สุขภาพแบบองครวม หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลัง
กาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and
herbs, personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality
development, personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health
promotion, health fitness, awareness and appreciation of benefits of exercise, physical
fitness, health checkup and health insurance system in Thailand
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รหัสวิชา
4000129

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูนํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
Definitions, importance and advantages of recreation activities,
recreation activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities
for oneself and family

4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรั ช ญา แนวคิ ด หลั ก การและพั ฒ นาการของระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพไทยและ
ตางประเทศ การเขาถึงสิทธิป ระโยชน การบริหารจัดการกองทุ นและสิทธิของประชาชนตามระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system,
development of health insurance system of Thailand and other countries, fund
management and citizen rights under the National Health Insurance System

4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนา
ที่ ใช ในการชํ า ระค า ไฟฟ าและน้ํ าประปา การคิ ด ดอกเบี้ ย ระบบการผ อ นชํ า ระ และคณิ ต ศาสตร
ประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment
systems and actuarial science
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ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาแกน
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1112101
พื้นฐานการศึกษา
3(3-0-6)
Foundation of Education
บทบาทของการศึ ก ษาในการพั ฒ นาประเทศ ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี
ทางการศึกษาจิตวิทยา สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม แผนการศึกษาและพระราชบัญญั ติ
การศึ ก ษาแห ง ชาติ การจั ด การศึ ก ษาที่ ต อบสนองความต อ งการท อ งถิ่ น โครงสร า งการบริ ห าร
สถานศึกษา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิเคราะหเกี่ยวกับ
บริบ ท แนวโนม และป ญ หาการศึกษาสูการประยุกต ใช เพื่ อการพั ฒ นาสถานศึกษาและการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน
1112102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
English Communication for Teacher
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับใชในการจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการคนควา
และพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรูมารยาท วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตของตางชาติ
1112103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับครู
2(1-2-3)
Thai Communication for Teacher
การใชภาษาไทยสําหรับครูอยางมีประสิทธิภาพ การฝกทักษะการฟง การพูด การอาน
และการเขียน การใชภาษาไทยเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดทําหนังสือราชการ
การใช ภ าษาและวั ฒ นธรรมเพื่ อการดําเนิ น ชีวิตอยูรว มกั น ไดอยางสัน ติสุข ภายใต ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

1113201

หลักวิชาชีพครู
3(2-2-5)
Principle of Professional Teacher
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ สภาพงานครู องคกรวิชาชีพครู
กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทาง
การเสริมสรางความกาวหน าเพื่ อพั ฒ นาตนและวิ ชาชีพอยางต อเนื่ อง การเป น บุคคลแห งการเรีย นรู
การจัดการความรูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพครูเพื่อการแสวงหาและการเลือกใชขอมูลขาวสารความรู รอบรู
ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอนเพื่อใหผูเรียนคิดวิเคราะห สังเคราะห และสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
ลักษณะของครูที่ดี การเสริมสรางเจตคติและจิต วิญ ญาณความเปน ครู คุณ ธรรมจริยธรรมที่ จําเป น
ต อ วิ ช าชี พ ครู หลั ก ธรรมาภิ บ าลและความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต จิ ต สาธารณะและเสี ย สละเพื่ อ สั ง คม
การเสริมสรางความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางครูกับผูเรียนเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียนและสังคม
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รหัสวิชา
1114704

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึ กษาและการประกั น คุ ณ ภาพ การควบคุมคุณ ภาพการตรวจสอบคุณ ภาพ การจัดการความรู
เกี่ยวกับวิชาชีพครูเพื่อการจัดการเชิงคุณ ภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒ นาคุณ ภาพ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง บทบาทหนาที่ของผูมีสวนเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน
และตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา การดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

1121205

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร องคประกอบของหลักสูตร ความหมาย ความสําคัญ
ของการพั ฒ นาหลั กสู ตร รูป แบบการพั ฒ นาหลัก สูตร แนวคิด หลั กการ และกระบวนการพั ฒ นา
หลั กสูต ร การนํ าหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา สาระสําคัญ และความสําคัญ ของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน กระบวนการพั ฒ นาหลั กสูตรสถานศึกษา การจั ด ประสบการณ และกิ จกรรม
ใหสอดคลองกับหลักสูตร และการใชแหลงวิทยาการเสริมหลักสูตร การฝกปฏิบัติการวิเคราะหและ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และการนําผลการประเมินไปใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principle of Teaching and Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิดของการสอน และหลักการจัดการ
เรียนรู ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค และ
คิด แก ป ญ หา การออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนน ผูเรีย นเปน สําคัญ เทคนิคและทักษะการจัดการ
เรี ย นรู การวั ด และประเมิ น ผลตามจุ ด ประสงค ก ารเรี ย นรู การใช สื่ อ และการจั ด สิ่ งแวดล อ มเพื่ อ
การเรียนรู การพัฒนาศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา ความสําคัญ หลักการ และกระบวนการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู และการทดลองใชแผนการจัดการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

1124501

การบริหารจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และหลักการจัดการชั้นเรียน ลักษณะชั้นเรียน
ที่พึงประสงค การจัดชั้นเรียนเฉพาะวิชา การสรางบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมการเรียนรูและเจตคติ
ที่ดีตอการเรียนรู การสรางวินัยในชั้นเรียน การสรางแรงจูงในการเรียน หลักการและกระบวนการ
แกปญหาในชั้นเรียน การจัดการพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมผูเรียน การใชกระบวนการกลุมเพื่อ
การจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
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รหัสวิชา
1131103

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Information Technology for Education
ความสํ า คั ญ ประเภท หลัก การ แนวคิด และทฤษฎี เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน แหลงการเรียนรู
และเครือขายการเรียนรู หลักการเลือก การออกแบบ การผลิต การประยุกตใช การประเมิน และ
การบํ า รุ ง รั ก ษาสื่ อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบ การผลิ ต การใช แ ละ
การปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน

1142104

การวัดและประเมินผลการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning outcome Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวัดและการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
จุดมุงหมายทางการศึกษากับการวัดและการประเมินผล วิธีการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง
การสร า ง การเลื อ กใช และการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑการใหคะแนน สถิติเบื้องตนสําหรับการวัดและประเมินผลการศึกษา การแปล
ความหมายของคะแนน การฝ กปฏิ บั ติการวัด และประเมิน ผลการเรียนรูของผูเรีย น การนํ าผลจาก
การวัดและการประเมินผลไปใชในการจัดการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน
1143408

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
3(2-2-5)
Research for Learning Development
หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การใชและผลิต
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนดปญหา การออกแบบการวิจัย การเลือก
ตัวอยาง การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห
ข อ มู ล การตี ค วามและการแปลผลข อ มู ล การเขี ย นรายงานและการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย
การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูเรียน

1151101

พื้นฐานทางจิตวิทยาสําหรับครู
2(2-0-4)
Foundation of Psychology for Teacher
พื้นฐานทางจิตวิทยาตอการประกอบวิชาชีพครู แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ
ความหลากหลายของผู เรี ย น การเรี ย นรู กระบวนการคิ ด และเชาวน ป ญ ญา การรั บ รู แรงจู งใจ
บุคลิกภาพ พฤติกรรมทางสังคม สุขภาพจิตและจิตวิทยาสุขภาพ การประยุกตหลักการและแนวคิดทาง
จิตวิทยาเพื่อความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ การปฏิบัติวิชาชีพครู
และการสรางคุณภาพชีวิต
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รหัสวิชา
1152204

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตวิทยาการเรียนการสอน
2(1-2-3)
Psychology of Learning and Instruction
การประยุกตหลักการ แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรูเพื่อ
การสอนและการพั ฒ นาผู เรีย น ระบบประสาทการรูสึ ก จิ ต ประสาทการเคลื่ อนไหว และสมองกั บ
การเรียนการสอน พัฒนาการตามวัยกับการเรียนการสอน แรงจูงใจ อารมณ วินัยการเรียนรู พลวัตกลุม
กับการเรียนการสอน การวางแผนการจัด การเรียนรู การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมประสิทธิภ าพ
การเรียนรู แนวคิดจิตวิทยาการประเมินสัมฤทธิผลการเรียนและการสอน

1153503

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหการปรึกษา
2(1-2-3)
Guidance and Counseling Psychology
ความหมาย ความสําคั ญ ปรัชญา และหลักการแนะแนว ลั กษณะ ประเภท และ
บริการแนะแนวในสถานศึกษา หลักการ ทฤษฎี และทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน การจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนและการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียน ระบบดูแลชวยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูเรียน การฝกปฏิบัติการศึกษารายกรณี

1154101

การศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Special Education
การจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา พระราชบัญญัติ
และกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาพิ เศษ รู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษาพิ เศษในประเทศไทย
การจําแนกประเภท ลักษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรูของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ แนวปฏิบัติ
เพื่อการพั ฒ นาผู เรี ยนที่ มี ความต องการพิเศษ เทคโนโลยี นวัตกรรมการสอน และสิ่งอํานวยความ
สะดวก การบูรณาการ การจัดการเรียนรู และจัดการพฤติกรรมผูเรียนในชั้นเรียนรวม การจัดทําและ
การใชแผนการจัดการศึกษารายบุคคล
ก. กลุมวิชาสาระความรูดานวิชาชีพครู
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1113701
กฎหมายการศึกษา
2(2-0-4)
Educational Law
กฎหมายการศึ กษาและกฎหมายที่ เกี่ย วของกั บ การศึ กษา แนวทางการนํ ากฎหมาย
มาประยุกตใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
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รหัสวิชา
1114701

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การบริหารจัดการสถานศึกษา
2(2-0-4)
School Management
ความรู พื้ น ฐานทางการบริห าร ทฤษฎี แ ละหลัก การบริห ารจัด การ ภาวะผูนํ าทาง
การศึกษาการคิดอยางเป นระบบ วัฒ นธรรมองคกร การเชื่อมโยงการประกันคุณ ภาพทางการศึกษา
มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดทําโครงการทางวิชาการ โครงการฝกอาชีพและโครงการ/
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาในสถานศึกษา

1123103

สิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญาชุมชน
2(2-0-4)
Environmental Education and Community Wisdom
ความหมาย ความสําคั ญ และประเภทของสิ่งแวดลอมศึกษาและภู มิปญ ญาชุมชน
กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา การวิเคราะหปญหาและผลกระทบของสิ่งแวดลอม การศึกษาแหลง
การเรียนรูและภูมิปญญาชุมชนในฐานะทรัพยากรการเรียนรู การนําสิ่งแวดลอมศึกษาและภูมิปญญา
ชุมชนมาใชในการจัดการเรียนรูและการดําเนินชีวิต
1123402

ทักษะและเทคนิคการสอน
2(1-2-3)
Teaching Skills and Techniques of Teaching
ความหมายและความสํ า คั ญ ของทั ก ษะและเทคนิ ค การสอน ทั ก ษะการนํ า เข า สู
บทเรียน ทักษะการนําเสนอสาระการเรียนรู ทักษะการสรุปบทเรียน ทักษะการเลาเกร็ดความรูเพื่อ
สรางบรรยากาศในชั้นเรียน การเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการเสริมแรง
ทักษะการใชกระดานและสื่ อพื้ น ฐานประจําชั้น เรีย น ทักษะการสรางปฏิ สัมพั น ธในชั้น เรียน ทักษะ
การสรุปใจความจากการฟงการอธิบาย การขยายความ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอน
รายบุคคล การใชกิจกรรมเกมและเพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอน
แบบมีสวนรวมเทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิดและเทคนิคการสอนรวมสมัย

1123403

วาทการสําหรับครู
2(2-0-4)
Speech for Teacher
ความสําคัญและความมุงหมายของวาทการสําหรับครู หลักการและวิธีการพูดรูปแบบ
ต างๆ เพื่ อการปฏิ บั ติงานครู อ ย า งมี ป ระสิท ธิภ าพ การวางโครงเรื่อง การประเมิ น ผลการพู ด ตาม
ศักยภาพ

1132102

นวัตกรรมการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Innovation
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและประเภทของนวัตกรรมการศึกษา การสราง
การเลือก การใชนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน ฝกวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรูใน
สถานศึ กษาเพื่ อออกแบบ สรา งและนําเสนอรูป แบบนวัต กรรมที่ เหมาะสม การนําไปทดลองใชเพื่ อ
ปรับปรุงและพัฒนา
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รหัสวิชา
1132503

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Educational Multimedia
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของคอมพิ ว เตอร มั ล ติ มี เดี ย และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร
เพื่อการนําเสนอ วิธีการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอ ปฏิบัติการ
ออกแบบ สร า ง และนํ า เสนอผลงานดว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอรเพื่ อ การนํ าเสนอสําหรับ การเรีย น
การสอนและการเผยแพร

1133502

การสรางสรรคและประดิษฐสื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Creativity and Invention of Educational Media
ความหมายของงานสรางสรรคและงานประดิษฐ การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
ประเภทตางๆ เนนความคิดสรางสรรคโดยใหสัมพันธกับรูปแบบและเนื้อหา การนําสื่อสรางสรรคหรือ
งานประดิษฐไปใชประโยชนทางการศึกษา ฝกการออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา

1142201

การสรางแบบทดสอบเบื้องตน
2(2-0-4)
Introduction to Test Construction
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแบบทดสอบ ประเภทของแบบทดสอบ การวางแผนการสราง
แบบทดสอบชนิดตางๆ การสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบกอน
นําไปใช การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบหลังนําไปทดลองใช การประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ
และปรับปรุงแบบทดสอบ ฝกปฏิบัตกิ ารสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และการนําไปทดลองใช
1142501

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวัดผลและวิจัยการศึกษา
3(2-2-5)
Computer Software Package for Educational Measurement and Research
ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การใช ค อมพิ ว เตอร ประเภท และลั ก ษณะของโปรแกรม
สําเร็จ รูป กระบวนการทํ างานของโปรแกรมสํ าเร็จรู ป เพื่ อการวัด ผลและวิจั ย การสรางแฟ มขอมู ล
และแฟมคําสั่ง ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลลักษณะตางๆ ทั้งทางดานการวัดผลและวิจัย
1152301

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
2(2-0-4)
Human Relations for Teacher
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู ธรรมชาติความตองการของ
มนุษย หลักการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสารในองคกร การประยุกตมนุษยสัมพันธ
เพื่อใชในการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี การสงเสริมติดตามดูแลชวยเหลือผูเรียน
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รหัสวิชา
1153102

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
บุคลิกภาพและการปรับตัว
2(2-0-4)
Personality and Adjustment
ความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัย
ที่มีผลตอบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพ ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพและการปรับตัว การวิเคราะห
พฤติกรรมที่เปนปญหา การฝกทักษะการแกปญหาและการปรับตัวในลักษณะตางๆ เพื่อการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพ

1153504

จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน
2(1-2-3)
Guidance Psychology for Adolescence
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตางๆ ของวัยรุน ปจจัยที่สงผล
ต อ พั ฒ นาการ ป ญ หาเฉพาะวั ย บทบาทของครู กั บ การแนะแนวและการให ก ารปรึ ก ษาวั ย รุ น
ในสถานศึกษา การจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือเพื่อปองกัน แกไขและพั ฒนาผูเรียน
วัยรุน แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนดวยกระบวนการแนะแนว

ข. กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1102301
การสังเกตและการมีสวนรวมปฏิบัติงานในสถานศึกษา
1(90)
Observation and Participation in School Practices
วิชาที่ตองเรียนมากอน
1. 1112101 พื้นฐานการศึกษา
2. 1121205 การพัฒนาหลักสูตร
3. 1131103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
การศึกษาสังเกตการจัดการเรียนรู และสภาพทั่วไปของสถานศึกษา บทบาทหนาที่
ภาระงานของครูผูสอน ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางเสริมเจตคติที่ดี
และจิตวิญญาณความเปนครูเพื่อการเปนครูมืออาชีพ การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและ
บุ คลากรในสถานศึ กษาการศึ กษาพฤติกรรมผู เรี ยน การมี สว นรวมในการจัด กิ จกรรมแนะแนวและ
กิจกรรมโฮมรูม การสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางผูเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ความรวมมือ
ระหว างสถานศึ กษาและชุ ม ชนเพื่ อสนั บ สนุ น การจัดการศึกษา การฝ กเปน ผูชว ยครูดานงานธุรการ
ชั้ น เรี ย น การเขี ย นรายงานผลการศึ กษาผูเรีย นรายกรณี การจั ดทํ ารายงานการศึ กษาสังเกตและ
การปฏิบัติงานผูชวยครูจากสภาพจริง การนําเสนอและอภิปรายผลการสังเกตและการมีสวนรวม
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รหัสวิชา
1102303
สถานศึกษา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพครู
2(180)
Pre–practicum in Teaching Profession
วิ ช าที่ ต อ งเรี ย นมาก อ น 1102301 การสั ง เกตและการมี ส ว นร ว มปฏิ บั ติ ง านใน

ขอบขาย บทบาทของผูที่เกี่ยวของ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครู การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูในวิชาเฉพาะดานของ
นักศึกษา การฝกจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับจุดประสงคการสอนที่หลากหลายโดยเนน
ให ผู เ รี ย นสร า งองค ค วามรู ด ว ยตนเอง การทดลองจั ด การเรี ย นรู ใ นสถานการณ จํ า ลองและ
สถานการณจริง การออกแบบทดสอบ ขอสอบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และ
การตัด สิน ผลการเรียน การสอบภาคปฏิบั ติและการให คะแนน การใชและการผลิ ตสื่อ การวิจั ย
แกปญหาผูเรียน การจัดทําโครงงานวิชาการในสถานศึกษา
ค. กลุมวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1105801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6 (540)
Teaching Internship 1
การลงทะเบียนรายวิชานี้ตองผานการเรียนรายวิชาชีพครูในกลุมวิชาชีพครูและกลุม
วิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตร
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูในสถานศึ กษาตลอดภาคเรีย น การปฏิ บั ติการสอนในวิ ช าเอก การจั ด การชั้ น เรีย น การวั ด และ
การประเมิน ผลและนําผลไปใชในการพัฒ นาผูเรียน กิจกรรมพั ฒ นาผูเรียน การจัดทํ าโครงการเพื่ อ
พั ฒ นางานต า งๆ ร ว มกั บ สถานศึ ก ษา การศึก ษาผูเรีย นเป น รายกรณี และการวิเคราะห ผ ลการจั ด
การเรียนรูสูการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียนภายใตกระบวนการนิเทศติดตามชวยเหลือและพัฒนา ปฏิบัติงาน
อื่ น ที่ ได รั บ มอบหมาย การสร า งมนุ ษ ยสั ม พั น ธแ ละเรีย นรูก ารปรับ ตนให เข ากับ วัฒ นธรรมองค ก ร
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการฝกประสบการณวิชาชีพครู
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รหัสวิชา
1105802

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6 (540)
Teaching Internship 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน
1105801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
การบูรณาการและการประยุกตใชองคความรูในกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ
ครูในสถานศึกษาตลอดภาคเรียนในทุกดานเพื่อการพัฒ นาตนสูความเปนครูมืออาชีพ การออกแบบ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจนสามารถปฏิบัติใหเกิดผลไดจริงในการปฏิบัติการสอนวิชาเอก
การวัดและการประเมินผลและนําผลไปใชในการพัฒ นาผูเรียน การพัฒ นานวัตกรรมเพื่อพั ฒ นาและ
แก ป ญ หาการเรีย นรู ของผู เรี ย นโดยใชก ระบวนการวิจั ย ในชั้น เรีย น การจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู โดย
คํ า นึ งถึ งความแตกต า งระหว างบุ คคลเพื่ อส งเสริม การเรีย นรูของผูเรีย นเต็ มตามศัก ยภาพ สามารถ
ประเมิ น ปรั บ ปรุ ง และศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย น การมี ส ว นร ว มในการจั ด กิ จ กรรมต า งๆ
ของสถานศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย การสั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ใ น
การฝกประสบการณวิชาชีพครู
หมายเหตุ
รายวิชาในกลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียนและกลุมวิชาการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาไดผลการเรียนระดับขั้นต่ํากวา C ถือวาไมผานเกณฑตองลงทะเบียนฝกประสบการณใน
รายวิชานั้นใหม

(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
2.1 วิชาเฉพาะดานบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1171101
พื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Foundation of Early Childhood Education
ความหมาย จุดมุงหมาย นโยบายของการศึกษาปฐมวัย แนวคิดและทฤษฎีของนัก
การศึ ก ษาต อ การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ประวั ติ ค วามเป น มาของการศึ ก ษาปฐมวั ย ของไทยและ
ตางประเทศ รูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย หนวยงานที่จัดการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษาปฐมวัย กฎหมายการศึกษาและสิทธิเด็ก วิเคราะหสภาพปญหาและแนวโนมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับพื้นฐานการศึกษาปฐมวัย
1171102

จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood Psychology Development
ธรรมชาติและลักษณะการเจริญเติบโตและพัฒนาการในชวงอายุตาง ๆ การสงเสริม
พัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการเด็กที่มีผลตอ
การอบรมเลี้ยงดู การจัดสภาพแวดลอมทางบาน โรงเรียน และชุมชน การมีสวนรวมของผูปกครอง และ
สงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
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รหัสวิชา
1171301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เพลง ดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Songs Music and Physical Movement Activities and Rhythm
for Early Childhood
หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนของเพลงและดนตรี พัฒนาการของเพลง ดนตรี
และการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย ความสําคัญของเพลง ดนตรี กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
สํ าหรั บ เด็ กปฐมวั ย ประเภทและหลักในการจัดกิจ กรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับ เด็ก ปฐมวัย
การเลือกเพลงและดนตรีประกอบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การรองเพลง การแตงเพลงและ
การคิดทาทางประกอบเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย

1171302

ศิลปะและศิลปประดิษฐสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Arts and Crafts for Early Childhood
ความหมาย ความสํ าคั ญ จุ ด มุ งหมาย พั ฒ นาการทางด านศิ ล ปะแต ล ะประเภท
หลักการจัดประสบการณทางศิลปะเพื่อสงเสริมพัฒนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย การ
จัดกิจกรรมศิลปะ และศิลปประดิษฐใหสัมพันธกับเนื้อหาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย บทบาทของครู
ในการจั ด กิจ กรรมศิ ลปะและการประเมิ น ผลงานศิลปะของเด็กปฐมวัย และการศึ กษาผลงานวิจั ย ที่
เกี่ยวของกับศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย
1171303

สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Physical Education Activities for Early Childhood
ความหมาย จุดประสงค แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมพล
ศึกษา ความสําคัญของการจัดกิจกรรมพลศึกษา พัฒ นาการและความพรอมทางกายของเด็กปฐมวัย
ขอบขายและประเภทของกิจกรรมพลศึกษาสําหรับ เด็ กปฐมวัย การเคลื่อนไหวพื้ นฐาน การเลนเพื่ อ
พัฒนากลามเนื้อใหญ การจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดลอม การปลูกฝง
ใหเด็กปฐมวัยรักการออกกําลังกาย การประเมินพัฒนาการทางดานกลามเนื้อใหญของ เด็กปฐมวัย
และการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

1171304

ทักษะการคิดและความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Thinking Skills and Creative Thinking for Early Childhood
ความหมาย ความสํ าคั ญ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ทั ก ษะการคิ ด ของเด็ ก
ปฐมวัย ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประเภทของการคิด เทคนิควิธีการ การจัดประสบการณ และการใช
คําถามเพื่อสงเสริมทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย การฝกทักษะการคิดวิเคราะห การคิดสรางสรรค
และการคิดแกปญหา และการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
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รหัสวิชา
1171501

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
บุคลิกภาพครูปฐมวัย
2(1-2-3)
Personality of Early Childhood Teacher
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกั บบุคลิ กภาพ ความสําคัญและลักษณะของบุคลิกภาพของครู
ปฐมวัย ทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพของครูปฐมวัยดานตาง ๆ ไดแก ทาทาง การ
แตงกาย อารมณ จิตใจ การสื่อสารและการปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็กปฐมวัย คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับครูปฐมวัย มนุษยสัมพันธ การเปนผูนําและการทํางานรวมกับครู ผูปกครอง และชุมชน เพื่อ
ปรับปรุง และสงเสริมงานใหมีประสิทธิภาพ

1171502

สวัสดิศึกษาและสุขภาพอนามัยสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Health and Safety Education for Early Childhood
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของการส ง เสริ ม สุ ข ภาพอนามั ย และและขอบข า ยของ
สวั ส ดิ ศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย การส ง เสริ ม สุ ข นิ สั ย สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ความปลอดภั ย ในบ า น
โรงเรีย นและชุ มชน ลั กษณะของอุ บั ติ เหตุ ที่ มัก เกิ ด กั บ เด็ กปฐมวัย การปฐมพยาบาล การเรีย นรู
สัญลั กษณ เพื่ อ ความปลอดภัย ในชีวิตประจําวัน โรคและภู มิแพ ที่มักเกิดขึ้น กับ เด็กวัยตางๆ สาเหตุ
วิธีปองกันและโรค การปฐมพยาบาลเบื้องตนเกี่ยวกับโรคและภูมิแพตางๆ บทบาทของพอแมและครูใน
การปองกันโรคเด็ก และสรางเสริมภูมิคุมกัน การดูแลเด็กปวย และการปองกันอุบัติเหตุและอันตราย
จากสารพิษในอาหาร น้ํา ของเลน

1172101

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Early Childhood Rearing
ความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ หลักการและวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การจัด
กิจกรรมปลูกฝงนิสัยทักษะชีวิต และการปรับตัวของเด็กปฐมวัย ความสัมพันธของพอแม และสมาชิกใน
ครอบครัว บทบาทของครอบครัวในการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย ป จจัยทางสังคมที่มีผลตอการพั ฒ นาเด็ก
ปฐมวัยและแนวทางการใหความรูแกผูปกครองใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1172305

ภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Language and Literacy for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญของภาษาและการรูหนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย องคประกอบ
ของภาษาและพั ฒ นาการทางภาษา ปจจั ยที่มีอิทธิพลต อพั ฒ นาการทางภาษา การจัด กิจ กรรมเพื่ อ
เตรียมความพรอมดานการฟง การพูด การอานและการเขียนของเด็กปฐมวัย การบูรณาการกิจกรรม
สื่ออุปกรณการจัดโปรแกรมการสอนภาษาธรรมชาติเพื่อใชในการพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย
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รหัสวิชา
1172306

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
English for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของการจัดประสบการณภาษาอังกฤษสําหรับ
เด็กปฐมวัย ทฤษฎีการเรียนรูและพัฒ นาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีการสอนภาษาที่สอง
สําหรับเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย การ
เลื อ กใช และผลิ ตสื่ อการจั ดประสบการณ ท างภาษาอั งกฤษสําหรับ เด็ กปฐมวัย บทบาทของครู และ
ผูปกครองในการสงเสริมการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับเด็กปฐมวัย และการประเมินผลการ
เรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย

1172308

สังคมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3 (2-2-5)
Social and Ethics for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคมและจริยธรรม
ขอบขายเนื้อหาทางสังคมและจริยธรรม หลักการสงเสริมพัฒนาการทางสังคมและจริยธรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การจัดประสบการณ การวัดและประเมินทักษะทางสังคมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย และ
การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสังคมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัย
1172309

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Mathematics and Science for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขายเนื้อหา การจัดกิจกรรมและการจัดสภาพแวดลอม
เพื่อส งเสริ มทั กษะทางคณิ ตศาสตรและวิท ยาศาสตรสําหรับ เด็กปฐมวัย สื่อ อุป กรณ เพื่ อใชในการ
สงเสริมและพั ฒ นาทั กษะทางคณิ ต ศาสตรและวิทยาศาสตรสํ าหรับ เด็กปฐมวั ย บทบาทของครูและ
ผู ป กครองในการส งเสริ ม ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตรแ ละวิท ยาศาสตร การวั ด และประเมิ น ทั ก ษะทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับเด็กปฐมวัย

1172403

นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Stories and Puppets for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของนิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย ประวัติและประเภท
ของนิทาน การเลือกนิทาน การนําเสนอนิทานในรูปแบบตาง หลักการเชิดและการพากยหุน และการ
แสดงละครหุนสําหรับเด็กปฐมวัย
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รหัสวิชา
1172405

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Media and Toys for Early Childhood
ความหมาย ความสํ าคั ญ ของสื่ อ และของเล น สํ าหรั บ เด็ กปฐมวั ย ประวั ติ ของสื่ อ
สื่อตามแนวคิดของนักการศึกษาปฐมวัย ประเภทและลักษณะของสื่อ ของเลน ที่ เหมาะสมและไม
เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบ การผลิตสื่อ ของเลน การใชและการบํารุงรักษาสื่อและของ
เลน การประเมินและตรวจสอบคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการเด็ก และการศึกษา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสื่อและของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย

1173201

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Early Childhood Education Curriculum
ความหมาย ความสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต ร ประเภทของหลั ก สู ต ร องค ป ระกอบใน
การพัฒ นาหลักสูตร วิวัฒ นาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การศึกษาและการ
วิ เ คราะห ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย ในป จ จุ บั น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การประเมิ น หลั ก สู ต ร
การพั ฒ นาและการสรางหลักสูตรสถานศึกษา การเชื่อมตอหลักสูตรปฐมวัยกับการจัดการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 กระบวนการและแนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ฝกปฏิบัติการวิเคราะหและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

1173307

ทองถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Local Studies for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของทองถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนรู
ดานภูมิศาสตรและสภาพแวดลอม สถานที่สําคัญ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตในทองถิ่นของเด็ก
ปฐมวัย การปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมกับการเรียนรูและบริบททองถิ่น การปลูกฝงจิตสํานึกใน
การเป นสมาชิกที่ ดีของทองถิ่ น การอนุรักษและพัฒ นาสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และการศึกษาผลงาน
การวิจัยเกี่ยวกับทองถิ่นศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย

1173402

วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Literature for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญ ประเภท วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยในทองถิ่น และ
ลักษณะของวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการสรางและวิเคราะห การเขียนหนังสือ
สําหรับเด็กปฐมวัย การนําวรรณกรรมไปใชเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพื้นฐาน
รักการอาน การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
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รหัสวิชา
1173601

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
Assessment of Early Childhood Development
แนวคิด หลักการ เทคนิค วิธีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขอบขายของ
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร การสรางและการใชเครื่องมือประเมินผลพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผูป กครองในการประเมินพัฒ นาการเด็กปฐมวัย และการศึกษา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

1173901

การศึกษาพฤติกรรมและวิจัยในชั้นเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Behavioral Study and Classroom Research for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย ลักษณะพฤติกรรม
ที่เปนปญหาของเด็กปฐมวัย หลักการ เทคนิคและวิธีการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การศึกษาเด็กเปนราย
กรณี การแปลความหมายพฤติกรรมเด็กปฐมวัยตามหลักจิตวิทยา แนวทางในการปรับพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย การวิจัยชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย และการเขียนรายงานวิจยั ชั้นเรียน

1173904

สัมมนาการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Seminar on Early Childhood Education
ศึกษา คนควา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะหเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหา
ทางการศึกษาปฐมวัย แนวทางในการแกปญหาที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ศึกษารูปแบบ หลักการและวิธีการจัดสัมมนา บทบาทหนาที่ของผูสัมมนา และจัดสัมมนาโดยเลือก
หัวขอที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาปฐมวัย 1 เรื่อง

1174202

การพัฒนาโปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัย
2(1-2-3)
Development of Early Childhood Education Program
ปรั ช ญาและทฤษฏี พื้ น ฐานในการจั ด โปรแกรมการศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย
ความสําคัญของการจัดโปรแกรมการศึกษาปฐมวัย หลักการและเหตุผลของการจัดโปรแกรม การจัด
โปรแกรมเพื่ อพั ฒ นาเด็ก และสนองตอบต อความต องการของเด็กด อยโอกาสทั้งในเมื องและชนบท
หลั กการสร างโปรแกรมการฝ ก อบรมเด็ กปฐมวัย องค ป ระกอบและการวางแผนการจั ดโปรแกรม
แนวโนมในการจัดโปรแกรมการฝกอบรมเด็กปฐมวัย

1174310

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย
3(2-2-5)
Arts for Early Childhood Teacher
ความหมาย ความสําคัญและคุณคาของศิลปะ ประเภทและความรูพื้นฐานดานศิลปะ
การถายภาพและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสรางสรรคงานศิลปะ การจัดนิทรรศการสําหรับครู
ปฐมวัย การจัดประสบการณ และตกแตงสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย และฝก
ปฏิบัติ
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รหัสวิชา
1174311

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6)
English for Early Childhood Teacher
การเรีย นรูคํ าศั พ ท อภิ ธ านศัพ ท ข อความ ขาว เอกสาร ตํารา บทความและ
คําบรรยายเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย เพลง นิทาน และบทกลอนภาษาอังกฤษ ตัวอยางขอมูลจาก
การสืบ คน คําอธิบ ายจาก encyclopedia , website และการใชความรูภ าษาอั งกฤษเป น เครื่องมื อ
ในการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงเรียนรูตางๆ

1174701

การจัดการและการบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood School Administration and Management
ความหมาย ความสําคัญ กฎระเบียบและขอบั งคับ เกี่ ยวกับ การจัดสถานพัฒ นาเด็ ก
ปฐมวัย ประเภทของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักการจัดบริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลิกภาพ
และบทบาทหน าที่ ข องผู บ ริห ารสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวัย การจัดโครงสรางขององค กร และการจั ด
ระบบงาน การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก การเขียนแผนปฏิบัติการ
บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการและบริหารสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย

1174903

การศึกษาอิสระทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Independent Studies in Early Childhood Education
ศึกษา คนควา วิเคราะหป ญหาและกรณี ศึกษาที่นาสนใจทางดานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมสําหรับการแกปญหาใหไดขอคนพบ และนําผลการศึกษาคนควาจัดทําเปนงานวิจัย
ภายใตคําปรึกษาแนะนําของอาจารย อยางนอย 1 เรื่อง

2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1173312
กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 1
3(2-2-5)
Learning Management for Early Childhood 1
รูป แบบการเรีย นรูของเด็ กปฐมวั ย การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู สําหรับ เด็กปฐมวั ย
การจั ดสภาพแวดล อ มและบรรยากาศของห อ งเรีย นที่ เอื้ อต อการเรีย นรูของเด็ ก ปฐมวัย วิธีก ารจั ด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย นวัตกรรมการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย และการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับ
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
1174313

กระบวนการจัดการเรียนรูสาํ หรับเด็กปฐมวัย 2
3(2-2-5)
Learning Management for Early Childhood 2
ศึกษาวิธีการจัดประสบการณโดยบูรณาการสาระใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
ของเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยใหสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมและการประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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หมายเหตุ
รายวิชาในกลุมวิชาการสอนวิชาเอกไดผลการเรียนระดับขั้นต่ํากวา C ถือวาไมผานเกณฑตอง
ลงทะเบียนฝกประสบการณในรายวิชานัน้ ใหม
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1172401
การผลิตของเลนประเภทตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Production of Dolls for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของตุกตาสําหรับเด็กปฐมวัย ความเปนมาของของเลน
ประเภทตุ ก ตา ประเภทของตุ ก ตาสํ า หรั บ เด็ ก หลั ก การเลื อ กตุ ก ตาสํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ตุ ก ตา
ที่เหมาะสมกับ พั ฒ นาการของเด็กปฐมวั ย ความรูพื้น ฐานในการประดิ ษฐตุ กตา การประดิ ษฐตุกตา
สํ าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย การนํ าตุ ก ตาไปใช ในการจั ด ประสบการณ ก ารเรีย นรู และส งเสริ ม พั ฒ นาการ
เด็กปฐมวัย
1172404

ละครสําหรับเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
Drama for Early Childhood
ความหมายและความสําคัญของละครสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของละครสําหรับ
เด็ กปฐมวัย พื้ น ฐานทางด านละครของเด็กปฐมวัย ลักษณะของกิจ กรรมละครสําหรับ เด็กปฐมวัย
เทคนิคในการจัดการแสดงละครสําหรับเด็กปฐมวัย การแตงกายใหเหมาะสมกับการแสดง การใชสื่อ
อุปกรณจากชุมชนและทองถิ่นประกอบการแสดงละครสําหรับเด็กปฐมวัย
1173406

นวัตกรรมคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษาปฐมวัย
3(2-2-5)
Computer Innovation and Communication Technology in Early
Childhood Education
ความหมาย ความสําคัญของนวัตกรรมคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารทาง
การการศึกษาปฐมวัย สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน วิดีทัศน สื่อคอมพิวเตอร เพื่อการศึกษาสําหรับ
เด็ กปฐมวัย หลักการเลือกการจั ดหาและเลือกใชสื่อนวัต กรรมและเทคโนโลยีการสื่ อสารและแหล ง
การศึกษาในชุมชน และการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย

1173902

การศึกษาผลงานวิจัยเบื้องตนทางการศึกษาปฐมวัย
2(2-0-4)
Introduction to Early Childhood Education
ศึกษา วิเคราะหผลงานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย รวบรวมและรายงานผลงานวิจัย
ที่ ได ศึ กษาวิ เคราะห จั ด ทํ าประมวลผลงานวิ จั ย ที่ ทั น สมั ย และแนวทางในการนํ าผลการวิจัย ไปใช
ประโยชนทางการศึกษาปฐมวัย
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รหัสวิชา
1174503

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
การแนะแนวและการใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย
2(2-0-4)
Guidance and Education for Parents of Early Childhood
ความหมาย ความสําคั ญของครอบครัวต อการพั ฒ นาเด็ กปฐมวัย ความจํ าเปน ใน
การใหการศึกษาแกพอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัย หลักการ แนวคิด รูปแบบ วิธีการแนะแนวและ
ให ความรูแกพอแม ผูปกครอง บทบาทหนาที่ของพอแม ผูปกครอง ในการสงเสริมพั ฒ นาการของ
เด็ ก ปฐมวั ย การสร า งสั ม พั น ธ แ ละให ค วามร ว มมื อ ระหว า งบ า น โรงเรี ย น ชุ ม ชนและให ค วามรู
ด านการพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย แก พ อ แม ผู ป กครอง และการศึ ก ษาผลงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การให
การศึกษาแกพอแม ผูปกครองเด็กปฐมวัย
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1.

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
ผูชวยศาสตราจารย
วริยา สมประชา

ตําแหนง

คุณวุฒิการศึกษา

ผูชวยศาสตราจารย

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2532
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
พ.ศ. 2527
Early childhood
Education Ed.D.
ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
พ.ศ. 2543
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (การประถมศึกษา)
พ.ศ. 2534
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2529
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2537
ค.บ. (การอนุบาลศึกษา)
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
พ.ศ. 2524

2.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
รัฐดาว พิศาลพงศ

ผูชวยศาสตราจารย

3.

ผูชวยศาสตราจารย
สุวรรณา ไชยะธน

ผูชวยศาสตราจารย
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2559

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2560

2561

2562

2563

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

